
#15233 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 8 วัน 5 คืน โบสถเกอรเกตี้
ลองเรือริมฝงทะเลดํา กระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา บิน TK
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี พิพิธภัณฑสตาลิน อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ
อนุสาวรียอาลีและนีโน โชวการแสดงนํ้าพุเตนระบํา ถํ้าโพรมิธีอุส สวนบอรโจมี
ปอมอันนานูรี วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี กระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา โรง
อาบนํ้าโบราณ วิหารซีโอนี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - กอร่ี -
พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - คูไทซี   

Best
Western
Hotel Kutaisi
หรือเทียบเทา

3 โบสถเกลาตี - บาทูมิ - บาทูมิบูเลอวารด - รูปป้ันอาลีและนิโน - อาคารซีไซตพารค - ลอง
เรือทะเลดํา - โชวน้ําพุเตนระบําบาทูมิ   

Best
Western
Hotel Batumi
หรือเทียบเทา

4 จัตุรัสยุโรป - ซกาลตูโบ - ถ้ําโพรมีธีอุส - บอรโจมี - สวนบอรโจมี   
Borjomi
Paradise
หรือเทียบเทา

5 ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบก้ี (สเตพา
นมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี - โบสถเกอรเกต้ี   

Hotel Sno
หรือเทียบเทา

6 อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี -
โบสถเมเตหคี - ทบิลิซี - การแสดงพ้ืนเมืองจอรเจีย   

Best
Western
Tbilisi หรือ
เทียบเทา

7 กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุบานิ - มหาวิหารซีโอนี -
หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - อนุสาวรีย
ประวัติศาสตรจอรเจีย - กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุ
พลิสชิเค - คูไทซี

กําหนดการทั้งหมด

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 เคานเตอร U ของสายการบิน
เตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

22.35 น./21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินท่ี TK 65
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.45 น./04.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

07.45 น./06.15 น. นําทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินท่ี TK
378

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.

11.10 น./ 09.35 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
้ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสูอนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of Georgia) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแทงหินสีดํา
ขนาดใหญ แกะสลักเป็นรูปตางๆท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อปี
1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา เมืองน้ีเป็นเมืองบานเกิดของ โจ
เซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเป็นผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อ
เสียงเรื่องความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี

นําทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชตางๆ
ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระท่ังเสียชีวิต

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดิน
แดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปีกอน ในอดีตเป็นเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทาง
ตะวันตก ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีแบงออกเป็น 3 สวนคือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต ซ่ึงสวนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม
ท่ีสุด

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองคูไตซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือหางประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความ
เจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซ่ึงมีชื่อเสียงทางดานวัฒนธรรมและไดรับการขึ้นทะเบียน ให
เป็นมรดกโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Hotel Kutaisi หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอิสตันบูล

ทาอากาศยานทบิลิซี

 เชา

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย บาย

เป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีเป็นเสาหินขนาดใหญอันนาตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญน้ีมีคอลัมนอยูบนเนินเขาซ่ึง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียท่ีเขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปป้ันนั้นมีกษัตริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิตของพระคริสต สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางท่ีย่ิงใหญและนาท่ึงท่ีสุดใน
ประเทศจอรเจีย



วันท่ี 3 โบสถเกลาตี - บาทูมิ - บาทูมิบูเลอวารด - รูปปนอาลีและนิโน -
อาคารซีไซตพารค - ลองเรือทะเลดํา - โชวน้ําพุเตนระบําบาทูมิ

 หมายเหตุ คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

คูไทซี

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหนาท่ีเป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็นศูนยกลางของเขตปกครองท่ีมีชื่อเสียง ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเสมือนปอมปราการทางทหารในยุคกลาง ท่ีมีท่ีตั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองน้ี
ยังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนัก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ ส
ตาลิน หน่ึงในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึงมีบานเกิดในเมืองน้ี ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ท้ังบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ท่ี
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซ่ึงมีน้ําหนักถึง 83 ตัน

เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานท่ีเป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในจอรเจีย มีความสําคัญไมแพไปกวาเมืองหลวง
ทลิบิซี โดยตั้งอยูทางตะวันตกของทลิบิซีไป 221 กิโลเมตร ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของราช
อาณาจักรจอรเจียในยุคกลาง ตัวเมืองลอมรอบดวยเชิงเขาท่ีเต็มไปดวยปาผลัดใบและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Hotel Kutaisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซ่ึงเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12
โดยทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติน้ีขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเป็นสองสวน
คือโบสถเซนต นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) โดยในโบสถเซนตนิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสี
เฟรสโกท่ีสวยงามตระการตามากมายหลายภาพเลาเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองทาชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ของประเทศจอรเจีย ตัวเมือง
ตั้งอยูติดทะเลดํา ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองบาทูมิเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอัตจารา (Ajara) ท่ีปกครองตนเอง
เป็นเมืองทาท่ีมีความสําคัญในดานการคาและเป็นศูนยกลางการพาณิชย

จากนั้นนําทานเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สรางขึ้นตั้งแตปี 1884
ประดับดวยน้ําพุงดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสุดบนฝ่ังทะเลดํา

จากนั้นนําทานถายรูปคูกับอนุสาวรียอาลีและนีโน (Ali and Nino Monument) ซ่ึงเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม
รูปคูรักชายชาวอาเซอรไบจานและหญิงสาวชาวจอรเจียนในนวนิยายทองถิ่น มีขนาดสูง 8 เมตร ตั้งอยูริมทะเลดําท่ีจะเคล่ือนไหว
ไดทุกๆ 10 นาที ถูกสรางขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรักของหน ุมสาวตางเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศ
จอรเจีย และอารเซอไบจานดวย

นําทานถายรูปภายนอกกับตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหงา เป็นแลนดมารคท่ีสําคัญซ่ึงสามารถขึ้นไปชมวิวดาน
บนได

จากนั้นนําทานลองเรือริมฝ่ังทะเลดําของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บานเรือนท่ีถูกสรางขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณท่ี
ปลูกกันอยางสวยงามตามริมทะเล พรอมกับรายลอมไปดวยธรรมชาติ เป็นไรสม พืชพันธุธัญญาหารและตนชา อิสระใหทานได
เท่ียวชมบริเวณทะเลดํา

การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม

ค่ํา

พิเศษ รับประทานอาหารค่ํา บนตึก Alphabetic Tower ซ่ึงทานสามารถชมวิวและเก็บภาพท่ีระลึกของเมืองบาทูมิ

จากนั้นนําทานชมโชวการแสดงน้ําพุเตนระบํา (Fountain Show) ซ่ึงตั้งอยูกลางเมืองบาทูมิ
กรณีท่ีสภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม

พักท่ี Best Western Hotel Batumi หรือเทียบเทา

โบสถเกลาตี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นโบสถสํานักสงฆในยุคกลางท่ีอยูใกลเมืองคูไทซิ ซ่ึงถือเป็นผลงานชิ้นเอกของยุค
ทองในจอรเจียชวงจักรวรรดิไบแซนไทน กอตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจาเดวิดท่ี 4 เพ่ือ
เป็นอารามศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกซจอรเจีย ภายในวัดเต็มไปดวยภาพจิตรกรรมฝา
ผนังและภาพจํานวนมากมายรอบๆ โบสถ และตัวโบสถปกคลุมดวยซุมโคงท่ีทอดยาวเหนือ
ภูเขา ท่ีน่ีเป็นอีกสถานท่ีทางประวัติศาสตรในจอรเจียท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาทูมิ

บาทูมิบูเลอวารด

 บาย

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเอง Adjara และเป็นเมืองใหญอันดับสามของ
ประเทศจอรเจียซ่ึงตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลดําทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองน้ียัง
เป็นทาเรือน้ําทะเลท่ีสําคัญและรวมถึงอุตสาหกรรมตางๆ เชนการตอเรือ การแปรรูป
อาหาร และอ่ืนๆ

เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในบาทูมิ ท่ีอยูตรงบริเวณแถบสวนสาธารณะท่ีหันหนาไปทางชายหาด
ทอดตัวยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ท่ีน่ีเต็มไปดวยตนไม เสนทางเดิน น้ําพุ คาเฟ บาร และ
สถานท่ีทองเท่ียวริมทะเลท่ีมีความคึกคัก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 จัตุรัสยุโรป - ซกาลตูโบ - ถ้ําโพรมีธีอุส - บอรโจมี - สวนบอร
โจมี

การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม

กรณีท่ีสภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม

รูปปนอาลีและนิโน

อาคารซีไซตพารค

ลองเรือทะเลดํา

เป็นรูปป้ันทําจากเหล็กท่ีมีความสูง 8 เมตร ตั้งอยูริมทะเลเมืองบาทูมิ สรางโดยประติมา
กรชาวจอรเจีย Tamara Kvesitadze รูปป้ันสองคนน้ีมีพ้ืนฐานมาจากเด็กชายมุสลิมอาลี
และเจาหญิงชาวจอรเจียชื่อนิโนจากนวนิยายท่ีมีชื่อเสียงในปี 1937 โดยนักเขียนชาวอาเซ
อรไบจัน Kurban Said ท่ีเรื่องราวความรักของสองคนน้ีจบลงดวยความเศราโศก

เป็นอาคารหอคอยท่ีมีความสูง 130 เมตรท่ีตั้งอยูริมชายทะเลในเมืองบาทูมิ มีจุดเดนคือตัว
หอคอยท่ีมีสถาปัตยกรรมการออกแบบคลายเกลียว DNA รอบตัวอาคารมีการสลักตัว
อักษรจอรเจีย 33 ตัว แตละตัวมีความสูง 4 เมตร ตรงกลางของอาคารจะมีเพลาลิฟทเปิด
โลงซ่ึงนําไปสูสวนบนสุดของอาคารในมงกุฎ ดานบนหอคอย ท่ีมีลูกบอลสีเงินขนาดมหึมา
ตั้งอยู

ลองเรือทะเลดําของจอรเจีย ซ่ึงเป็นทะเลขนาดใหญท่ีอยูระหวางทวีปยุโรป (ดานตะวันออก
เฉียงใต) เอเชียไมเนอร และดินแดนคอเคซัส ซ่ึงจอรเจียเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีชายฝ่ังติด
โดยหลักๆ ท่ีเป็นท่ีรูจักกันคือพ้ืนท่ีชายฝ่ังเมืองบาทูมิ

โชวนํ้าพุเตนระบําบาทูมิ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Hotel Batumi หรือเทียบเทา

เป็นน้ําพุเตนระบํากลางเมืองบาทูมิ ท่ีจะเปิดแสดงใหนักทองเท่ียวชมทุกค่ําคืน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองเกาบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ชมจตุรัส Piazza Square ท่ีสรางขึ้น
ในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปัตยกรรม
แบบผสมผสาน

้ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจตุรัสท่ีสําคัญในยุโรป

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซกาลตูโบ (Tskaltubo)

นําทานชมถํ้าโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหน่ึงในถํ้าอันนาอัศจรรยของชาวจอรเจีย ถูกคนพบครั้งแรกปี
ค.ศ.1984 และถูกตกแตงใหมเมื่อปี ค.ศ.2012 เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาเขาชมมากมายในแตละปี พบความสวยงามของ
หินงอกหินยอยท่ีสะทอนแสงสีตระการตาภายในตัวถํ้า นําทานลองเรือชมความสวยงามของถํ้าแหงน้ี

การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองบอรโจมี (Borjomi) ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีบ มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 15,000 คน บอรโจมีเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานน้ําแรระดับโลก เพราะมีลําธารน้ําท่ีใส บริสุทธิท่ี์
ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ท่ีมีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ท่ีถูกคนพบโดยนายทหารรัสเซีย

นําทานเท่ียวชมสวนบอรโจมี (Borjomi mineral Park)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Borjomi Paradise หรือเทียบเทา

จัตุรัสยุโรป

ซกาลตูโบ

ถํ้าโพรมีธีอุส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นจัตุรัสหน่ึงในเมืองบาทูมิท่ีอยูไมไกลมากจากชายหาด จุดเดนคือมีรูปป้ัน Memed
Abashidze ตั้งอยูใจกลางจัตุรัสซ่ึงเป็นบุคคลผูเป็นสัญลักษณของการเชื่อมตอจอรเจีย
กับโลกยุโรป และมีอาคารสวยๆ สไตลยุโรปตั้งอยูรายรอบ

เป็นเมืองสปารีสอรทในประเทศจอรเจีย เป็นเมืองหลักของจังหวัด Imereti เคยเป็นเมือง
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมากในยุคสหภาพโซเวียต

เป็นถํ้าท่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจอรเจีย ถํ้าแหงน้ีถูกคนพบและ
ศึกษาโดยนักโบราณคดีชาวจอรเจียในชวงตนปี 1980 เป็นสวนหน่ึงของระบบถํ้าขนาด
ใหญรวมกันโดยแมน้ําใตดินหน่ึงแหง ตัวถํ้ามีความยาวท้ังหมด 11 กิโลเมตร ซ่ึง 1
กิโลเมตรแรกเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดใหผูคนเขาชม มีการปรับปรุงดานในใหเหมาะแกการทอง
เท่ียว ซ่ึงมีการประดับไฟงดงามตระการตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส
- คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ -
โบสถเกอรเกตี้

การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม

บอรโจมี

สวนบอรโจมี

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

เป็นสวนสาธารณะประจําเมืองบอรโจมีท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนท่ีสําคัญของ
ชาวเมือง ตั้งอยูใกลกับโรงแรม Crowne Plaza Borjomi ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตน้ําแรสาขาหน่ึง ซ่ึงหลังจากยายออกไปก็ไดบริจาคท่ีดินเดิมใหกับเมืองเพ่ือ
สรางเป็นสวนสาธารณะ ภายในสวนมีพ้ืนท่ีสวนสนุกเล็กๆ พ้ืนท่่ีปาท่ีเหมาะแกการออก
กําลังกายและเดินสํารวจธรรมชาติ พ้ืนท่ีตั้งแคมปปิกนิก สระวายน้ํากํามะถันพรอมน้ําพุ
รอน จุดชิมน้ําแร นอกจากน้ียังมีจุดชมวิวภายในสวนท่ีสามารถใหบริการกระเชาขึ้นไปได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Borjomi Paradise หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางไปยังปอมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี ถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูภายในกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยัง
มีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

รวมถึงอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมือง
หลวงและใชผลิตไฟฟา ซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซ่ึงเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ี
มีชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็น
แหลงท่ีพักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงท่ีสําคัญของจอรเจียท่ีมีชื่อวา Georgian
Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูกสรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยู
ภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเป็นเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคน้ี

ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเป็นเสนทางท่ีจะนําทานขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู
ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ท่ีมีความยาวประมาณ
1,100 กม. ท่ีเป็นเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อน้ี
เพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนา

้ ้ ้ ่ ้ ้



ขึ้น เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ ถือเป็นศูนยกลางการ
ทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย

จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus)

นําทานชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda
Sameba) สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ
สําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร

ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Sno หรือเทียบเทา
หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม

หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอยายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน

ปอมอันนานูรี

อางเก็บนํ้าซินวาลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็น
โบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กูดาอูรี

เทือกเขาคอเคซัส

 บาย

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

เป็นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนท่ีเป็นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ท้ังยังเป็นเทือก
เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปียน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนือและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญว่ิงไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆ ของโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - อารามจิวารี - มหา
วิหารสเวติสเคอเวรี - โบสถเมเตหคี - ทบิลิซี - การแสดงพื้น
เมืองจอรเจีย

ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม
หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอยายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี

โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Sno หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมอนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Russia–Georgia
Friendship Monument เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดี
ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางท้ังหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตรของ
ประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม

นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุง
ทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเป็นเมืองท่ีมีความเกาแกทางประวัติศาสตรแหงหน่ึงของประเทศ และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสตนิกายออโธดอก สราง
ขึ้นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเป็นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีตั้งอยู
บนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควารี (Mtkvari river) และแมน้ําอรักวี (Aragvi river)

จากนั้นนําทานชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar
Cathedral) สรางราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิก
ชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ

นําทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเกาแกท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยูบริเวณริม
หนาผาท่ีเบื้องลางเป็นแมน้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเป็นปอมปราการ และท่ีพํานักของกษัตริย ในบริเวณเดียวกัน

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศ
จอรเจีย ท่ีมีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษใหทานไดล้ิมรสไวน พ้ืนเมืองชั้นดีของประเทศจอรเจีย

พิเศษพรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของประเทศจอรเจีย ท่ีนาตื่นตาตื่นใจ

พักท่ี Best Western Tbilisi หรือเทียบเทา

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

มิสเคตา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธท่ีสรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปีของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิตรภาพท่ีตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีตเสริม จากตรงน้ี
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารจวารี บาย

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม



วันท่ี 7 กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุ
บานิ - มหาวิหารซีโอนี - หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศ
ยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

โบสถเมเตหคี

ทบิลิซี

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

เป็นโบสถท่ีตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ํา Mtkvari บนหนาผาราบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีคลาย
กับโบสถท่ีสรางขึ้นบนหลุมฝังศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีตคาทอลิโกสคิริออนยายรางของนักบุญสุสานไปยังโบสถแหงน้ีในศตวรรษท่ี 7 เป็น
โบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
โดยกษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ ใหทานไดล้ิมรสไวน พ้ืนเมืองชั้นดีของประเทศจอรเจีย

 Best Western Tbilisi หรือเทียบเทา

เป็นการแสดงการละเลนพ้ืนเมืองของจอรเจีย ท่ีเป็นการรองเลนเตนรํากับเขากับจังหวะ
ดนตรีท่ีตื่นเตนเราใจ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town)

นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นปอมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทาง
สายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมปอมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin
Qala แปลวาปอมนอย (Little Fortress)

้ ้ ่ ้ ่



จากนั้นนําทานชมโรงอาบน้ําโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานท่ีสาหรับแชน้ําพุรอนท่ีมี
แรถามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังท่ี 1 กอรกัซล่ีนกเหย่ียวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึง
ทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบ
ตุรกี

จากนั้นนําทานไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถหลังใหญของนิกาย ออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นในเมืองน้ี
ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแหงน้ีก็ไดมี่ชื่อเป็น ซิโอนีแหง ทบิลิซี
(Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6-7

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังหาง East Point ซ่ึงเป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิง สินคาแบ
รนดเนมมากมาย อาทิ เชน ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE,
H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE,
OVS, POLO, ZARA และอ่ืนๆอีกมากมาย

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

18.05 น./17.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินท่ี TK 383
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา

19.00 น.

19.45 น./19.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเครื่อง

20.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินท่ี TK 64
คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา

09.50 น.

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี

เป็นหน่ึงในโรงอาบน้ําเกาแกท่ีรูจักกันมากท่ีสุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบน้ําใตดินท่ีโดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี ซ่ึงตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากน้ําพุรอน
ธรรมชาติท่ีไหลเวียนอยูภายใตสวนน้ีของเมือง ดังนั้นอางอาบน้ําเหลาน้ีจึงเป็นสวนสําคัญ
ของประวัติศาสตรพ้ืนท่ีน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
19.00 น.

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
09.50 น.

มหาวิหารซีโอนี

หางสรรพสินคาอีสพอยท

เป็นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็นท่ีตั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษท่ี 6 และ 7 ดวยสถาปัตยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง

ท่ีน่ีเป็นหางสรรพสินคาและศูนยรวมความบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในจอรเจีย ตั้งอยูบริเวณ
ชานเมืองทางฝ่ังตะวันออกของทลิบิซีตรงระหวางถนนท่ีไปสนามบิน ภายในมีรานคา
มากกวา 150 ราน ท้ังยังมีรานอาหาร แหลงบันเทิงท่ีมีโรงภาพยนตรIMAX สระวายน้ํา
สนามโบวล่ิง และสนามเด็กเลนในสภาพแวดลอมอันสวยงาม

ทาอากาศยานทบิลิซี

ทาอากาศยานอิสตันบูล

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

 กิจกรรม เชา

10.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)



คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD)
 

วีซา
พาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวม คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


